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Směrnice pro Mistrovství ČR 2017 ve sportovní střelbě 

v neolympijské disciplíně Double Trap (DT)  

  

ČSS,z.s. vyhlašuje pro své členy MČR 2017 ve sportovní střelbě v disciplíně 

Double Trap, které se koná ve dnech 4. října 2017 na brokové střelnici ČSS 
v Brně Soběšicích. Organizačně zabezpečuje ČSS,z.s. SSK Shooting Hrdlička.  

MČR je pořádáno jako uzavřená soutěž, pouze pro členy ČSS,z.s. 
 
MČR je vypisováno pro jednotlivce a družstva v těchto disciplínách a kategoriích: 

 
4.10.2017   Double Trap - muži, junioři, 

 
 

Podmínky účasti na MČR: 

 

1) Přihlásit se do 20. září 2017 prostřednictvím svazových webových stránek.  

POZOR, POUŽÍVÁ SE UNIVERZÁLNÍ ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA umístěná na 

svazových webových stránkách!!! 

Pokyny pro vyplňování elektronické přihlášky: 

„Elektronická přihláška“ je vystavena na webových stránkách ČSS,z.s. 

(www.shooting.cz). Cesta k ní vede přes „SOUTĚŽE“, dále kliknete na „Elektronická 

přihláška“. Po otevření této přihlášky vyberete soutěž, na kterou se chcete přihlásit, 

v této soutěži vyberete „disciplínu a kategorii“, vyplníte přihlášku pro tuto disciplínu a 

kategorii ve všech kolonkách (jinak nebudete moci pokračovat), ročník narození vyplnit 

ve čtyřmístném formátu. V disciplíně DT nemusí být v přihlášce uvedeny dva výsledky 

dosažené v tomto roce na některé ze soutěží ČSS. Po kompletním vyplnění odešlete 

přihlášku pomocí políčka „ODESLAT“. Poté se objeví v tabulce nad přihláškou Vaše 

přihlášení se statusem „ODESLÁNO“. Následně obdržíte potvrzovací e-mail, kde musíte 

svou přihlášku ověřit. Po ověření Vaší přihlášky se status „ODESLÁNO“ změní na 

„POTVRZENO“. Tímto je Vaše přihláška přijata. 

Po zasedání nominační komise se status „POTVRZENO“ u nominovaných změní na 

„NOMINOVÁN“. 

Každý přihlášený je povinen si na svazových webových stránkách (www.shooting.cz) 

zjistit, zda byl či nebyl na danou soutěž nominován. Nominační lístky či propozice soutěže 

se již nebudou rozesílat poštou. 

Dokud přihlášku neodešlete (pomocí „ODESLAT“), můžete v přihlášce měnit a 

opravovat. V případě, že odešlete přihlášku s chybou, následně tuto přihlášku neověřujte. 

Neověřené přihlášky budou automaticky vymazány po několika dnech. Vyplňte přihlášku 

znovu, bezchybně a odešlete. 

 

2) Všechny údaje vyplňte, nekompletní přihlášky nebudou zařazeny do MČR! 

 

3) V disciplíně Double Trap nemusí být v přihlášce uvedeny dva výsledky dosažené 

v tomto roce na některé ze soutěží KZR – ČP. 

 

4) Všichni závodníci startují na vlastní náklady. 

 

 

Další důležitá upozornění: 

 

a) Závodníci jsou povinni dostavit se včas, podle propozic, k prezenci, předložit platný 

členský průkaz s vylepenou kontrolní známkou pro rok 2017 (sekretariát ČSS,z.s. 

provede před MČR kontrolu všech nominovaných sportovců. Členové klubů, 

které nemají řádně zaplaceny příspěvky na rok 2017, nemohou na MČR 

startovat), zaplatit startovné a dostavit se k přejímce zbraní. 

 

b) V MČR závodníci startují za své mateřské kluby, hostování není povoleno. V soutěži 
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družstev mohou být registrována družstva složená z členů jednoho SSK příp. družstvo 

krajského sdružení (v dané disciplíně a kategorii), prioritu má vždy družstvo SSK. 

 

 

c) MČR se nemohou zúčastnit členové ČSS,z.s., kteří nezaslali přihlášku. 

 

d) Nebudou-li některé věkové kategorie v příslušné disciplíně naplněny (viz. ŘSS 

ČSS,z.s.), nominační komise pak zařadí sportovce podle dosaženého věku do nejbližší 

vyšší kategorie, tj. juniorský věk do kategorie mužů, žen a dorostenecký věk do 

kategorie junioři, juniorky.  

 

e) V MČR může sportovec startovat pouze v jedné kategorii. 

 

f) Závodníci se přihlašují do příslušné věkové kategorie. Pokud na přihlášce nebude 

vyplněna věková kategorie, budou zařazeni do kategorie podle ročníku narození.  

Výjimku tvoří střelci dorosteneckého věku, kteří již byli zařazeni do Juniorské 

reprezentace a startují celou sezónu 2017 v KZR – ČP v kategorii Junior. Ti budou na 

MČR zařazeni do kategorie Juniorů. 

 

g) Ženy mohou na MČR startovat pouze ve svých disciplínách podle pravidel ISSF. 

 

h) Startovné – bude uvedeno v propozicích od pořadatele. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: vzhledem ke kapacitě střelnice v Brně Soběšicích, nebude nijak 

omezen počet soutěžících v  disciplíně DT. Jako podmínka nominace nejsou stanoveny 

žádné výkonnostní limity.  

Finální soupiska nominovaných účastníků MČR bude zveřejněna na stránkách 

ČSS nejpozději 25.9.2017. 

 

 
 
 
V Praze dne 21. 8. 2017 
 
Vypracovala: Komise brokové střelby ČSS,z.s.  

 

Za KBS: Petr Zvolánek 

 
 
 
 


